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Bringing Sport to Children with Special Needs – oto pełna nazwa nowego projektu  
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus +. 
Gdyńskie Centrum Sportu, jako reprezentant Miasta Gdyni, zostało zaproszone  
do współpracy przy międzynarodowej inicjatywie skupiającej się na potrzebach dzieci  
ze specjalnymi potrzebami. 
 
Badania naukowe udowadniają, że zajęcia sportowe oddziałują pozytywnie na dzieci  
ze specjalnymi potrzebami. Potwierdzono, iż poprawiają one ogólną kondycję, wpływają  
na czynności poznawcze, pomagają w kontroli wagi i sprzyjają prawidłowej gęstości kości.  
- Dzięki aktywności fizycznej dzieci są zdrowsze także psychicznie. Poprawia się ich samoocena 
oraz zmniejsza ryzyko zachorowań, m.in. na cukrzycę. Projekt, do którego z radością 
przystępujemy, niesie ze sobą same korzyści – zauważa dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu 
Marek Łucyk. 
Specjaliści podkreślają, że sport jest jednym z najważniejszych narzędzi w integracji dzieci  
ze społeczeństwem, a także narzędziem edukacyjnym, które zachęca do uczestnictwa w życiu 
codziennym i nikogo nie dyskryminuje. 
 
Projekt skierowany jest do dzieci wymagających szczególnej troski, rodziców, nauczycieli, 
wychowawców, pracowników socjalnych, doradców i osób pracujących na co dzień w szkołach 
integracyjnych i specjalnych.  
W ramach projektu opracowany zostanie podręcznik z wytycznymi dotyczącymi korzyści 
płynących z uprawiania sportu, wraz z konkretnymi przykładami dla dzieci ze specjalnymi 
potrzebami. Powstanie także aplikacja, która pomoże grupom docelowym uzyskać 
natychmiastowe pomysły na temat odpowiednich zajęć sportowych dla indywidualnych 
specjalnych potrzeb dzieci. 
Celami projektu są także m.in. wymiana doświadczeń pomiędzy instytucjami zajmującymi się  
na co dzień edukacją dzieci z różnego rodzaju dysfunkcjami, podniesienie umiejętności osób 
pracujących z dziećmi wymagającymi specjalnej troski, szkolenia angażujące uczestników 
projektu czy eventy upowszechniające przyświecające projektowi idee.  
 
Liderem projektu jest słoweński uniwersytet Ljudska Univerza Rgaska Slatina, który  
do współpracy, poza Gdyńskim Centrum Sportu, zaprosił doświadczone podmioty z krajów 
takich jak: Słowenia, Chorwacja, Grecja, Portugalia oraz Hiszpania. 
 
Projekt rozpoczął się we wrześniu 2018 roku, a zakończy w sierpniu 2021 roku. Całkowity 
budżet projektu wynosi 279.065 EUR (ok. 1.225.000 PLN). 
 
 

Informacja prasowa została przygotowana przez Gdyńskie Centrum Sportu. 
Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus + nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną. 

 


